
Lezing ‘Leesmotivatie bevorderen en leesweerstand tegengaan: vroeg beginnen?’ 
Prof. dr. Roel van Steensel verzorgt dit jaar de hoofdlezing. Leesmotivatie wordt gezien als een 
belangrijke factor in de leesontwikkeling van kinderen. De relatie tussen leesmotivatie en 
leesvaardigheid is al vroeg zichtbaar. Toch neemt juist het plezier in (leren) lezen af. Vroege 
aandacht voor leesmotivatie is dus van belang. Maar wat is leesmotivatie? En verhoudt dat zich 
tot leesvaardigheid? En hoe zit dat met leesweerstand of juist leesplezier? Antwoord op deze 
vragen helpt je de leesontwikkeling van kinderen te bevorderen. Ook gaat de lezing in op 
belangrijke overgangsmomenten in de leesontwikkeling en wat die betekenen voor 
leesmotivatie én voor het vroege leesonderwijs. 
Roel van Steensel is hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam (leerstoel 
mede gefinancierd door Stichting Lezen) en universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Workshop 1 (fysiek) Spelend leren lezen 
Workshopleider: Helma Brouwers 

In de kleuterklassen wordt veel gespeeld. In betekenisvolle situaties en een beredeneerd 
aanbod zal het jonge kind zich ontwikkelen! Maar hoe doe je dat in groep 3? Helma Brouwers 
neemt je deze workshop mee in de wereld van het jonge kind in groep 3. Wat zijn de 
behoeften van deze leeftijd? Hoe kun je spel inzetten bij leren lezen? 

Helma Brouwers is schrijfster van het boek 'Kiezen voor het jonge kind' 

Workshop 2 (fysiek) Thematisch werken in groep 3 
Workshopleider: Stien Meerkerk  

Wil je graag spelend leren in groep 3 voortzetten om zo de overgang van groep 2 naar groep 3 
kleiner te maken? Wil je het proces om te leren lezen verbeteren? Dat kan door deze 
belangrijke lees-/schrijfvaardigheid (met of zonder methode) breder aan te bieden, namelijk op 
dezelfde manier als in het kleuteronderwijs. Je werkt dan met betekenisvolle thema’s die 
aansluiten bij je leesmethode. Dat stimuleert de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie van 
de leerlingen. Daarnaast kun je betekenisvolle hoeken ontwerpen waaraan je de lees- en 
schrijfdoelen van groep 3 koppelt. Je zorgt ervoor dat leerlingen meer plezier beleven aan het 
aanvankelijk leesonderwijs. Hoe dat er precies uit ziet en hoe je meer aan kan sluiten op de 
verschillende leesniveaus in je groep hoor je in deze workshop. 

Stien Meerkerk, onderwijsadviseur jonge kind bij de ParnasSys Academie en Driestar 
onderwijsadvies 

Minisymposium voor leerkrachten groep 3 die 
(meer) vanuit doelen en leerlijnen willen werken

Woensdagmiddag 13 april 2022



2 

Workshop 3 (fysiek) Prentenboeken in groep 3 
Workshopleider: Liesbeth Uitbeijerse 

Bij een rijk taalaanbod mogen prentenboeken niet ontbreken. Liesbeth Uitbeijerse neemt je 
mee in de didactiek en werkvormen rondom het aanbieden van een prentenboek.  

Liesbeth Uitbeijerse is docent Nederlands op de pabo van Driestar hogeschool en heeft veel 
ervaring in de onderbouw van de basisschool. 

Workshop  4 (fysiek) – Lezen in groep 3 zonder methode? 
Workshopleider: Willeke Westerlaken

Benieuwd hoe je jouw leerlingen in groep 3 kunt leren lezen zonder methode? 
Groepsleerkracht Willeke doet het door het aanleren van globaalwoorden. Dit in combinatie 
met thematisch werken levert een betekenisvolle situatie op waarin kinderen kunnen leren 
lezen. Lijkt het jou ook mooi om te werken met een thema in groep 3 maar is de praktijk 
weerbarstig? Willeke neemt je mee in haar ervaringen en vertelt je hoe je thematisch kunt 
werken waardoor er ruimte is om zonder methode te leren lezen.  

Willeke Westerlaken is leerkracht groep 3 en OGO specialist bij School met de Bijbel in Nieuw 
Lekkerland) 

Workshop 5 (online) Boeken inzetten om lezers en schrijvers te worden in groep 3 
Workshopleider: Nelleke van Dijk 

Jonge kinderen hebben veel met lezen en schrijven. Het past bij hen, omdat zij begrijpen dat 
zij hun spel ermee verrijken en verdiepen. Als je in de leefwereld van de kinderen wilt blijven 
kun je ook boeken gebruiken om hun wereld te vergroten. Samen lezen, samen erover praten, 
samen schrijven. De inzet van boeken biedt volop mogelijkheden om elke leerling een lezer en 
schrijver te laten zijn! Bij de boekenkring en bij expert lezen is er veel ruimte voor de 
verschillen van de kinderen (leesniveau, interesse, vragen). Wil je praktische ideeën om 
kinderen mogelijkheden te bieden een goede lezer te worden en mondeling taalvaardiger te 
worden? Meld je aan voor deze online workshop! Een mooie manier van werken ook voor 
groep 1 en 2. 

Nelleke van Dijk is onderwijsadviseur jonge kind bij de ParnasSys Academie en Driestar 
onderwijsadvies 

Workshop 6 (online) Leesonderwijs in een groep 2/3 
Workshopleider:  Ilse Polhuijs  

Kinderen leren niet alleen iets door de leerkracht, maar vooral ook heel veel van elkaar! Jonge 
kinderen raken gemotiveerd door wat ze ouderen zien doen; ze trekken zich eraan op. Door de 
groepen 2 en 3 bij elkaar te zetten, vindt er een natuurlijke overgang plaats van lezen, 
schrijven en rekenen. Groep 3 is meer via spelactiviteiten bezig met taal, rekenen en 
schrijven. Het aanbod voor zowel de jongsten als de oudsten wordt breder! Willen jullie dit op 
je school verkennen of ben je nieuwsgierig? Vragen over de aanpak van een 2/3 combinatie? 

Meld je aan voor deze workshop!  

Ilse Polhuijs - Onderwijsadviseur jonge kind en kerndocent & supervisor bij Pentanova 


